Afscheid nemen door de dood
is leven van herinneringen,
is denken aan hoe mooi het was
en danken voor wat je ontving.

In grote dankbaarheid nemen wij afscheid van

de heer

André Opsomer
Echtgenoot van mevrouw Simonne Willem
Geboren te Beerst op 29 juni 1924, en rustig ingeslapen in het AZ Delta
(campus Westlaan) te Roeselare op donderdag 16 maart 2017.
Lid van de Bond van Weggevoerden.

_________

Samen met u willen wij André voor een laatste maal
liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid in de
H. Godelievekerk, Honzebroekstraat te Roeselare,
op donderdag 23 maart 2017 om 10.00 uur.
Na de crematie zal de as aan de natuur worden toevertrouwd
op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats Groenestraat.
Bijeenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.
Voor een stil moment bij André bent u welkom in het Funerarium
Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur,
op zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, op zondag van 9.30 tot 10.30 uur..
Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn echtgenote:
Simonne Willem,
Zijn kinderen:
Johan Opsomer - †Rita Denys - Ingrid Verbeeck,
Chris Opsomer - Stephan Danneels ,
Fabienne Opsomer - †Erwin Derycke - Benny Scheldeman,
Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Nele en Lode en kinderen,
Hadewijch en Miel en kinderen,
Soetkin en Bruno en kind,
Machteld en Carl en kind,
Freya en Serge,
Julie en Miles,
Jhono en Sanne,
Tori en Kevin en kind,
Tim,
Nils,
Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
†Simonne Opsomer - †Alberic Laethem,
†André Vandaele - †Maria Willem en familie,
Michel Willem - †Hilda Debruyne - Maria Herpoelaert en familie,
†Prosper Bentein - †Cecile Willem en familie,
†Lucien Willem - Denise Beyls en familie,
Gerard D’Haeyere - Paula Willem en familie,
Zijn aanverwante families:
Opsomer - Buffel en Willem - Tolpe,
Met oprechte dank aan:
Zijn huisarts en zijn thuisverpleging,
De dokters en verpleegkundigen van het AZ Delta te Roeselare,
De directie en het personeel van het wzc Sint-Henricus te Rumbeke,
Allen die hij in het hart droeg en die iets voor hem betekend hebben,
Rouwadres:
Familie Opsomer,
p/a Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare
Uitvaartzorg-Funerarium Patrick & Lowie Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42

